Donderdag 3 februari 2022

Beste schoolleider,
Op korte termijn gaan we van start met het project Wereldburgers voor de Klas. Dit project begeleidt een
groep hoogopgeleide statushouders met ervaring in het onderwijs naar een baan als docent in het VO. Het
betreft een samenwerking van RAP Midden-Brabant, Het Techniek Loket (Sterk Techniekonderwijs NoordoostBrabant) en onderwijsstichting Cosmicus. Eenzelfde project voert Cosmicus momenteel uit in samenwerking
met de Rode Loper in Den Haag. Om een indruk te krijgen van het project kunt u daarvan een korte video
bekijken.
Een tweede doelgroep betreft statushouders met een MBO- / HBO-opleiding die geen ervaring hebben met het
onderwijs, wel affiniteit hebben met techniek en ingezet kunnen worden als TOA of instructeur binnen de
technische profielen in het beroepsgerichte vmbo.
Kort samengevat bevat het traject de volgende onderdelen:
•
•
•
•

Een intensieve NT2-cursus gericht op van B2- naar C1-niveau
Workshops pedagogiek en (vak)didactiek
Groepscoaching
Een aanstelling als (technisch) onderwijsassistent of instructeur voor 2 à 3 dagen

We nodigen u uit voor een meet & greet met de kandidaten op dinsdag 29 maart, 16:00 – 18:30 in Tilburg,
exacte locatie volgt. Hier maakt u kennis met de kandidaten door korte één-op-één gesprekken, waarna u ons
laat weten of en met wie u een match ervaart.
Na deze dag volgt het sollicitatieproces om deelnemers aan te stellen als (technisch) onderwijsassistent of
instructeur voor 2 à 3 dagen per week, voor een tijd variërend van 6 tot 12 maanden. In de eerste week van
april ontvangt u sollicitatiebrieven, in de tweede week voert u gesprekken en in de derde week laat u weten
wie u een aanstelling aanbiedt. Hier zit vaart achter zodat de deelnemers na de meivakantie van start kunnen
met de NT2-cursus en workshops. Het doel is om de deelnemers uiterlijk 1 september te laten starten als
(technisch) onderwijsassistent of instructeur, eerder mag altijd!
Bent u zelf niet in de gelegenheid om de meet & greet bij te wonen? Dan vragen we om de aanwezigheid van
een andere vertegenwoordiger van uw school.
Mocht u naar aanleiding van deze uitnodiging vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u één van onze
projectleiders benaderen. Voor vragen over:
•
•
•

Plaatsing voor ‘reguliere’ tekortvakken: Caecile van Gorp (cvgorp@onderwijsloketmiddenbrabant.nl /
06 50690707
Plaatsing voor technische tekortvakken: Willie Stevens (willie.stevens@voveghel.nl) / 06 23155345
Kandidaten en overige vragen: Franske Huisman (franske@cosmicus.nl / 06 25338541)

We zien u graag de 29e!
Met hartelijke groet,

Projectleiders
Caecile van Gorp

Willie Stevens

Franske Huisman

